
Oppfordring fra Geologisk Museums venner:

Stette til
Mineralogisk-Geologisk Museum

i Oslo

Mineralogisk-Geologisk Muse um i Os lo
er en sta tsinstitusjon . I likhet med mange
andre institusjoner er mangelen pa
penge r stor. Dett e ser ut til a ramm e
mine ralsekto ren i sserdeleshet , da dett e
omrade t synes lavt prioritert. Det ser ut
til at det snar t bare er oss ama te rer som
bringer denne vite nskape n vide re her i
lande t. Det er beklagelig at de t ska l vaire
slik , men de t er et faktum.
Geologisk Museums Ve nner (G MV) er
en fritt sta ende forening som er tilknyttet
Miner alogisk-Geologi sk Museum .
I foren ingens forrnalspar agraf sta r det at
vi skal virke for et nart samarbe id mel
10m museet og det arnatergeologiske
rniljee t i Norge , i srerlig grad ved kontakt
med de amatergeo logiske fore ningene .
GMV beklager sterkt den utvikling en
som har funn et sted de siste arene der
nytt materiale fra Norge ikke kommer
inn i museets samlinger fordi museet har
for sma midler til slike innkjep . Eksem
pelvis ble det i 1986 kun brukt kr. 17.400
av museets penger til innkjep av minera
ler. Vi synes i utgangspunktet at museet
burde komme i besittelse av en av de tre
beste stuffene som dukker opp her i lan
det av nye ting. Det er her vi ber om
hjelp.
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Dere kan hjelpe pa fe lgende mater :

* Kommer der e over materi ale som
de re forsta r er av museal verdi, tilbv
museet a kjepe en stuff rimelig eHe-r
don er en til museet.

* Gi en pen gegave til GMV.
Pengen e kan betales inn til:
G EOLOGISK MUSEUMS VENNER
v/Kasserer Aase M erk
Remmen 12
1750 HALDEN
Bankgiro: 1030 1444023
Postgi ro : 3 09 02 30

* Gi stuffer til GMV.
GMV seiger stuffene vider e og inntek
tene gar uavk ortct til innkjep av minera
ler for museet.
Mineralstuffer til muse et eller GMV sen
des til:
Konservator Gunnar Raade
Mineralogisk Geologisk Museum
Sarsgate I
0562 OSLO 5




